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EnRabando o Carnaval
Segunda edição do The Rabadas Cinema Clube é para quem tem samba no pé

Chega o verão no Brasil e não se 
fala em outras coisas: calor e do 
carnaval. O estilo da folia pode 
até mudar, mas a festa é garanti-
da de norte a sul do país. Dos 
tradicionais samba, frevo, maraca-
tu e axé, até novidades como o 
funk carioca, a folia não existe 

sem música. É esse ambiente, onde sagrado e profano 
se misturam, que caracteriza o carnaval brasileiro, tema 
da segunda edição do The Rabadas Cinema Clube.

A noite cinematográfica conta com dois episódios da 
microssérie Acadêmicos do Morrinho, realizada por 
jovens de uma comunidade carente do Rio de Janeiro. 
Os episódios mostram um MC do funk que se aventura 
como puxador de uma escola de samba.  Um dos dire-
tores do projeto Acadêmicos do Morrinho, Chico Serra 
aparece, ainda, com a película Operação Morenguei-

ra. Rodado em meio ao carnaval de rua do Rio de Ja-
neiro, o filme traz como personagem-título o sambista 
Moreira da Silva, também conhecido como Kid Moren-
gueira. Moreira é uma das muitas encarnações da ma-
landragem carioca. 

Tomando um bonde pro norte, o documentário 40 Di-

as mostra o religioso e o profano do carnaval de Olin-
da, Pernambuco. Dirigido por Clara Angélica, o docu-
mentário apresenta os personagens centrais de uma 
das festas carnavalescas mais famosas do Brasil. Embala-
do pelo frevo, o carnaval de Olinda é caracterizado por 
seus bonecos gigantes e pela imensa participação popu-
lar. O filme de 18 minutos mostra que, longe de ser 
uma festa restrita aos dias de folia, o carnaval é um 
momento em que diversas forças sociais se unem para 
a criação de um evento popular.

Já Manguetown de Pedro Paulo Carneiro mostra 
como a cena do carnaval de Recife aparece como uma 

das muitas influências no caldeirão que produziu Chico 
Science, um dos maiores artistas brasileiros dos últimos 
anos. Morto num acidente de carro no ano de 1998, 
Science foi um dos artistas que emergiu do movimento 
manguebeat, cujo símbolo era uma antena parabólica 
fincada num manguezal. De olho no que acontecia no 
mundo, sem perder a noção da realidade local, bandas 
como Chico Science & Nação Zumbi e mundo livre s/a 
nortearam os novos caminhos da música brasileira na 
penúltima década do século XX.

Aproveite essa carona para os caminhos da folia e caia 
dentro The Rabadas Zine que mostra uma entrevista 
exclusiva com Pedro Paulo Carneiro, diretor de Man-
guetown. Traz, ainda, texto exclusivo de Bruna Siqueira 
Campos sobre o carnaval de Olinda e muito mais. Boa 
leitura.

AGENDA - THE RABADAS

Como fazer o The Rabadas Cinema Clube nãõ é 
brinquedo, a partir de agora nosso evento vai ser 
bimestral. Porém, isso não quer dizer que nos 
entregamos ao ócio e à preguiça. No tempo en-
tre um evento e outro, os Rabadas estarão tes-
tando novos formatos. Dá uma checada no que já 
está confirmado:

21/09   THE RABADAS @ VIRGIN CAFE
com apresentação de filmes, performances musi-
cais, workshop sobre cultura brasileira

mês 10   THE RABADAS CINEMA CLUBE VOL.3

fique por dento acessando o site
therabadasport.wordpress.com
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UM CARNAVAL PARA O POVO
Carnaval de Olinda é festa genuinamente 

popular
Sambódromo 
cercado por 
arquibancadas, 
trios elétricos 
isolados por 
cordões que 
dividem o públi-
co. Se esse 
sempre foi o 
seu conceito de 

carnaval, esqueça: no Brasil, terra do futebol, do 
samba e sobretudo desta festa que contagia mi-
lhões de pessoas em fevereiro, também há espaço 
para outros tipos de manifestação popular. E um 
grande leque deles pode ser visto todos os anos 
em Pernambuco, terra no Nordeste do País que 
reúne ritmos com o frevo, o maracatu, o cabloqui-
nho, a ciranda, o coco e o manguebeat – uma mis-
tura tão diversa e rica quanto à miscigenada cultu-
ra brasileira.

No carnaval pernambucano, o protagonista é o 
povo. Caras pintadas, fantasias e orquestras popu-
lares invadem as ruas das cidades de Recife e Olin-
da sem cobrar nada por isso, misturando tradição 
e irreverência em uma só festa. Receita tão bem-
sucedida que originou agremiações como o Galo 
da Madrugada, considerado o maior bloco de car-
naval do mundo pelo livro dos recordes, o Gui-
ness. Todos os anos, o "abre-alas" da festa pernam-
bucana arrasta mais de 1,5 milhão de pessoas pelas 
ruas do centro do Recife apenas no sábado de Zé 
Pereira, quando o carnaval começa oficialmente no 
Brasil.

Mas o Galo é apenas um das centenas de blocos 
que arrasta a multidão de foliões que invadem o 
estado durante os dias de festa. Em Olinda, classifi-
cada pela Unesco como patrimônio histórico cul-
tural da humanidade, milhares de pessoas sobem e 
descem ladeiras embalados pelo som de batuques 
do maracatu ou marchinhas de frevo, legados de 
um povo que soube unificar o que de melhor dei-
xaram os índios, os africanos e os portugueses que 
lá viveram. A ordem é não ter ordem, expressar-se 
com criatividade, rir de si mesmo e dos outros, 
seja sujo de lama – como os caranguejos com cé-

rebro dos manguezais cantados por Chico Science 
e Nação Zumbi - ou dividindo espaço com os bo-
necos gigantes que se espalham pelas ruas do sítio 
histórico e fazem do carnaval pernambucano um 
dos mais criativos e democráticos do País.

reportou Bruna Siqueira Campos
Bruna Siqueira Campos é repórter do jornal Internatio-

nal Press e bloga no site do jornal O Globo
<oglobo.globo.com/blogs/panoramanihon>

fotografou Antonio Cruz
Agência BR

O DJ INDICA
Ser DJ do The Rabadas Cinema Clube não é fácil. Além de 
arrebentar na pista, tem que fornecer combustível para as 
cabeças bacanas que frequentam o nosso curral. Os DJs da 
segunda edição do The Rabadas Cinema Clube indicam três 
albuns de tirar o fôlego.

Yoshihiro Narita

Gilberto Gil / Banda Larga Cordel 
(2008)

Mart’nália / Menino do Rio (2008)

Vários Artistas / Samba-Nova (2008)

Minoru Takahashi

Johnny Alf / Rapaz de Bem (1961)
Foi um disco que eu gostei à beça quando 
comecei a ouvir música brasileira.

Jorge Ben / Força Bruta (1976)
Na primeira vez que eu ouvi, sofri um 
impacto. É, para sempre, um disco que eu 
gosto muito.

Tim Maia / Disco Club (1978)
Foi o disco que me fez começar a escutar o estilo Terça de mú-
sica. [Em tempo, Terça é a festa de soul music que rola em 
Shinjuku, da qual Takahashi é um dos DJs.]

Antonio Yodobashi

Milton Nascimento & Lô Borges / Clu-
be da Esquina (1972)

Antonio Adolfo / Antonio Adolfo 
(1972)

Marcos Valle / Previsão do Tempo 
(1973)
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UMA OBRA DE ARTE QUE MUDA 
UMA COMUNIDADE

Assim é o Morrinho, uma maquete de uma fave-
la que ajudou a resgatar a dignidade de uma 

comunidade

Só pode ser metalinguagem: na entrada de uma favela 
do Rio de Janeiro, uma maquete de 300 m2 represen-
ta... uma favela. O Morrinho, como a maquete foi 
chamada, foi parar na imprensa e virou atração turística 

e gerou uma série de projetos 
sociais, dentre eles uma 
produtora de vídeo. O 
The Rabadas Cinema 
Clube mostra os dois 
capítulos da série Aca-
dêmicos do Morrinho e, 
de quebra, bota você 
de cara com um dos 
jovens que criou a ma-
quete, Cilan Oliveira. 

Queria que 
você falasse 
sobre o que é 
a TV Morri-
nho e que 

tipo de traba-
lho ela tem fei-
to?

A TV Morrinho 
surgiu com a criação da ONG Morrinho, em 2005, e foi 
fundada por Fábio Gavião, Nelcirlan e Maycon Oliveira, 
Renato Dias, Raniere Dias, Luciano de Almeida, José 
Carlos da Silva, Paulo Vitor Dias e Rodrigo Perpetuo. 
Surgiu com a criação de uma favela em miniatura, den-
tro da comunidade Pereira da Silva, na Zona Sul do Rio 
de Janeiro. A miniatura da favela representa mais ou 
menos 20 favelas do Rio e hoje é  uma obra de arte 
reconhecida internacionalmente, tendo participado na 
Bienal de Veneza, ao mesmo tempo que se tornou um 
ponto turístico na cidade. A TV Morrinho funciona 
como uma produtora que realiza vídeos com anima-
ções gravadas no Morrinho, além de documentários, cli-
pes, institucionais etc.  

Como foi feita a maquete do Morrinho, do 
que ela é feita e que impacto ela teve na 
comunidade? 

A maquete Morrinho começou a ser feita em 1998 por 
mim e pelo meu irmão Maycon Oiveira. Nós moráva-
mos numa encosta, dentro da comunidade Pereira da 
Silva. Nós resolvemos construir a realidade na qual viví-
amos com restos de tijolos, madeiras, azulejos etc. Essa 
brincadeira chamou a atenção de outros garotos da 
comunidade que resolveram participar desse grande 
mundo em miniatura. Hoje outros jovens se espelham 
no talentos dos que começaram para dar continuidade 
à grande maquete e trazer benefícios para aqueles que 
acreditam num mundo melhor .    

O Morrinho hoje é exemplo de mudança, respeito, cria-
tividade, humildade e, acima de tudo, coragem e espe-
rança num mundo melhor e numa comunidade mais 
justa. O Morrinho hoje tenta trazer informações para as 
pessoas que precisam, pois o mundo ainda pode mudar 
e nós acreditamos nisso. Por isso, estamos até hoje fa-
zendo o que é certo para o lado certo e levando aquilo 
que em forma de brincadeira. Uma brincadeira que se 
tornou trabalho, para que as outras pessoas usem 
como exemplo de vida. 

RESGATANDO MORENGUEIRA
Filme presta homenagem ao maior de todos os 

malandros

Operação Morengueira é um filme que resgata o 
fantástico numa época de hiper-realismo do cinema 

brasileiro. Um 
conquistador 
americano in-
vade uma Lapa 
extemporânea 
e resolve se 
apoderar da 
boemia e 
transformá-la 
num negócio. 

Com a ajuda de Padilha, seu capataz brasileiro, ele deci-
de instituir a lei seca e acabar com a fama do bairro.  
Godô, um boêmio inveterado, recebe a missão de salvar 
a Lapa. Ele tem uma visão onde lhe aparece ninguém 
menos que Kid Morengueira, o famoso personagem 
criado pelo grande sambista Moreira da Silva. Após o 
encontro sobrenatural com Morengueira, Godô recebe 
das mãos de Jards Macalé as armas para lutar contra o 
americano imperialista. 
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O diretor Chico Serra foi buscar no acervo musical de 
Moreira da Silva as referências para sua estória fantásti-
ca. Nos anos 60, Moreira e seu parceiro Miguel Gustavo 
(apresentado nas narrações do filme como Michel Gus-
tav) criaram os "sambas cinematográficos". A dupla usa-
va o cinema americano como base para fazer sátiras da 
vida no Brasil e da malandragem na Lapa. Assim, filmes 
como Os Intocáveis acabaram ganhando versões em 
samba com Kid Morengeira (alter ego de Moreira) 
como o mocinho que luta contra as forças que preten-
dem acabar com a malandragem.  

No filme Operação Morengueira, trechos desses 
"sambas cinematográficos" aparecem como se fossem 
programas de rádio. Nos anos 60, o rádio era o meio 
de comunicação mais popular do Brasil e filmes daquela 
época, como O Bandido da Luz Vermelha de Rogé-
rio Sganzerla, também usavam o rádio como forma de 
representar o modo de ver e de pensar da massa brasi-
leira. 

Moreira da Silva era um cronista da vida da classe po-
pular e da boemia de sua época. Por isso, personagens 
reais apareciam em suas letras. Um deles foi o temido 
delegado Padilha que, nos anos 50, aterrorizou a malan-
dragem da Lapa, com o intuito de promover a ordem e 
os bons costumes. Padilha aparece em Operação Mo-
rengueira como o testa-de-ferro do americano inva-
sor e em manchetes reais de jornais da época.

A presença de Jards Macalé no elenco é outro ponto 
fundamental. Considerado por Moreira da Silva seu su-
cessor musical, Macalé é um dos compositores mais 
importantes da música popular brasileira, ainda que não 
tenha seu valor totalmente reconhecido. Em Operação 
Morengueira, Macalé vive não apenas a si mesmo (e 
aparece com uma performance espetacular para "Acer-
tei No Milhar") mas, também, Kid Morengueira em sua 
aparição fantástica.

the rabadas cinema clube 
é patrocinado por 

PELOS BECOS E EM COLETIVOS
Diretor Pedro Paulo Carneiro conta sua relação 

com Chico Science e a cena do Manguebeat

Conte um pouco 
do seu envolvi-
mento com o 
Chico Science e 
com a galera do 
Mangue Beat.

Em 1989, visitei a 
cidade do Recife 
para um dirigir um 

video sobre os mangues. Conheci Chico no Alto Zé do Pinho 
(uma comunidade da cidade) quando ele ainda era b-boy e 
tocava numa banda chamada Lostal. Ele vestia terno de 4 
botões e usava cabelão black power. Desde o primeiro mo-
mento sentimos afinidades que foram se cristalizando quando 
ele começou a vir mais para o sul divulgar seu primeiro disco. 
Fui eu quem o levou em sua primeira visita a Europa. Com sua 
morte, me senti na obrigação moral de manter na mídia o 
movimento, com seus representantes. Daí, passei a documentar 
desde 1998 toda e qualquer manifestação cultural que viesse 
deste núcleo.

O mangue, como estilo e forma de expressão artís-

tica, como surgiu? Qual foi seu impacto na cultura 

popular brasileira?

O Mangue Beat nasceu de um "insight" de Chico, quando es-
tava observando os manguezais. Na época, Recife estava entre 
as 10 piores cidades do mundo para se viver, segundo o IDH 
(Índice de Desenvolvimento Humano). Os mangues eram 
soterrados para construções de prédios, nas radios só tocavam 
música estrangeira ou baiana e quase 50% da população mo-
rava em favelas. O que era apenas um ritmo na cabeça de 
Chico, se transformou num movimento que colocou a cidade 
do Recife no mapa da produção pop e cultural brasileira.  A 
cabeça do movimento, na verdade, é Fred 04 (líder do mundo 
livre s/a), o qual escreveu o manifesto mangue. Chico era, por 
assim dizer,, o "messias" e Renato L (jornalista), o "ministro da 
informação" ou quem "vazou" para a imprensa nacional o que 
estava acontecendo. O impacto na cultura popular brasileira é 
imenso. Ouso dizer que, de 20 anos para cá, é a mais impor-
tante manifestação popular do planeta. O movimento influen-
ciou artistas nacionais como Pedro Luis e a Parede, Mon-
obloco, Los Hermanos, Detonautas, Marcelo D2, Seu Jorge, 
Cordel do Fogo Encantado, Jorge Mautner, dentre inúmeros 
outros; e internacionais como Mobi, Jamiroquai e Fat Boy Slim.
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